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Θέμα 5ο: Σχετικά με αίτημα αποδοχής δωρεάς. 

 

Η Aναπλ. Διοικήτρια  της Ν.Μ. Αμαλιάδας  , εισηγούμενη το θέμα, θέτει υπ’ όψιν των μελών 

την υπ’ αριθμ 7541/08-11-2021 επιστολή του κ. Ανδρέα Παπαδάκου προς την αν. διοικήτρια    

η οποία έχει ως εξής: (διαβάζεται στα μέλη η εισήγηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας εισήγησης και επισυνάπτεται)  

« Κυρία Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Αμαλιάδας, 

Με την παρούσα επιστολή θέλω να σας ενημερώσω ότι θα διαθέσω το ποσό των 33.000€ για 

την αγορά υπερηχοτομογράφου Μ8 του κατασκευαστικού οίκου mindray  και μόνιτορ με 

εκτυπωτή. 

Η αγορά του και η τοποθέτηση του θα βοηθήσει τη λειτουργία του καρδιολογικού τμήματος 

αλλά και των κλινικών του γενικού νοσοκομείου Αμαλιάδας. Εννοείται ότι η προσφορά έχει 

να κάνει με τη λειτουργία του γενικού νοσοκομείου Αμαλιάδας και απαγορεύεται να 

μεταφερθεί σε άλλο νοσοκομείο. Επίσης ο εξοπλισμός θα παραμένει στο νοσοκομείο 

Αμαλιάδας εφόσον λειτουργεί τουλάχιστον καρδιολογικό ιατρείο και υπάρχει καρδιολόγος 

που εργάζεται είτε στα τμήματα επειγόντων περιστατικών είτε στις κλινικές. Από τη στιγμή 

που δεν υπάρχει καρδιολόγος θα επιστρέφεται σε εμένα προσωπικά διότι δεν θέλω να 

παραμένει εξοπλισμός δωρεάς και να αχρηστεύεται όπως η δωρεά μου για το ψηφιακό 

ακτινολογικό και τον εξοπλισμό χειρουργείου ΤΕΠ.   

Επομένως θα ήθελα να συμφωνήσετε με τα παραπάνω και να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες: 

1. Να κατατεθεί άμεσα η πρόταση μου στο Δ.Σ. του Γενικού Νοσοκομείο Ηλείας στο 

οποίο υπάγεται το Γενικό Νοσοκομείο Αμαλιάδας. 

2.  Να δημιουργηθεί η επιτροπή παραλαβής του εξοπλισμού και την άμεση τοποθέτηση 

του στο Καρδιολογικό Ιατρείο. 

3. Να μου δοθεί άμεσα η απόφαση έγκρισης της πρότασής μου από το Δ.Σ. του γενικού 

Νοσοκομείου Ηλείας.  

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Μετά τιμής 

Ανδρέας Παπαδάκος» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   εισηγείται στα μέλη την έγκριση της αποδοχής 

της δωρεάς ενός  υπερηχοτομογράφου Μ8 του κατασκευαστικού οίκου MINDRAY  και 

μόνιτορ με εκτυπωτή από τον κ. Ανδρέα Παπαδάκο, χωρίς κανέναν περιοριστικό όρο από τον 

δωρητή, δεδομένου ότι το μηχάνημα, μετά την αποδοχή της δωρεάς,  θα αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  και έχει την ευθύνη της διαχείρισης 

του  σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν:   

 

1) Την υπ’ αριθμ 7541/08-11-2021 επιστολή του κ. Ανδρέα Παπαδάκου, 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3329/2005 περί αρμοδιοτήτων του Διοικητικού 
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Συμβουλίου, 

3) Την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ.,    

4) Τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες του Γ.Ν. Ηλείας, και μετά από διαλογική 

συζήτηση,    

          

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

την έγκριση της αποδοχής της δωρεάς ενός  υπερηχοτομογράφου Μ8 του κατασκευαστικού 

οίκου MINDRAY  και μόνιτορ με εκτυπωτή από τον κ. Ανδρέα Παπαδάκο, χωρίς κανέναν 

περιοριστικό όρο από τον δωρητή, δεδομένου ότι το μηχάνημα, μετά την αποδοχή της 

δωρεάς,  θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας  και έχει την 

ευθύνη της διαχείρισης του  σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

 

 

 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως κάτωθι. 

      

                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. 

 

                                                                                                                           ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

                                               

       

                                                                                                             Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                     

                                                                                                                                 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ              

                                               

 

           ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.   

                                                                             

      ΜΠΟΝΤΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 

      ΓΑΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 

      ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ     

                                                                                                   ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                                                                                                   H  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.     

                                                                                                          ΧΑΝΤΖΗ ΖΩΗ 
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